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T á j é k o z t a t á s 

Tejfalussy András alapvető méréstudományi és kutatás automatizálási találmányai és nemzetközi 
szabadalmai, Automatizált Pszicho-Logikai Analízis (+két tudományos kutatóintézeti szakvélemény)

1./     G.T.S.     Jelenítő     Analizátor     (Antirandom-hullámelrendezés-vezérlésű     Optikai     Számítógép).  
Itt     lehet     kattintani     a     teljes     eredeti     szabadalmi     bejelentésemre!  

2a./     Eljárás     és     berendezés     fémkohászati     technológiák     optimálására.  
2b./     Eljárás     és     berendezés     technológiák     optimálására.  

3a./     Eljárás     élő     szervezetek     tulajdonságainak     és/vagy     nevelési     eljárásainak     vizsgálatára     és/vagy     az   
optimum     megkeresésére.  
3b./     Equipment     for     the     investigation     or     optimalization     of     the     properties     of     raising     methods     of   
organism.

4./     Method     and     apparatus     for     galvanostatic     and     potentiostatic     electrochemical     investigation     of     the     rate     of   
corrosion     processes.  

5a./     Berendezés     hőmérséklet     gradiens     létrehozására     hagyományos     hőkezelő     kemencében     végzett   
gradiens     hőkezeléshez.  
5b./        Temperature     distribution     regulating     sample-holder     adapter     for        forming        conditions     for     gradient   
heat     treatment     in     heat     treatment     ovens     or     furnaces.  

6a./     Eljárás     és     berendezés     technológiai     paraméterek     tűréstartományai     közötti     összefüggés,     pl.   
optimális     kapcsolat     meghatározására.  
6b./     Tolerance     limitation     measuring     process     and     apparatus     for     optimiziation     of     technological   
parameters     based     on     visual     evalutation     of     the     displayed     measuring     results.  

7a./     Permetező,     többtényezős     agrokémiai     kölcsönhatás-vizsgálatokhoz.  
7b./     Sprayer     for     multifactorial     agrochemical     interaction     test.  

8./     Eljárás     talajmintavétel     elrendezésére     és     mérésére.  

9./     Eljárás     meghatározott     célra     legalkalmasabb     anyagok     és     technológiák     kiválasztására     és     alkalmazási   
feltételeik     meghatározására     az     anyagok     és     technológiák     összehasonlító     vizsgálata     alapján.  

10./     Eljárás     és     berendezés     használati     tárgyak     és     anyagok     élettartamát     károsan     befolyásoló     tulajdonságok   
kimutatására.

11./     Talaj-     és/vagy     területhasználat     optimalizálásához     szükséges     kalibráló     mérési     eljárás,     valamint   
mintavevő     eszköz.  

12./     Folyamat     beszabályozási     eljárás.  

13./     Mérési     elrendezés     energiatakarékos     és     hatékony     növény-vegyszer     vizsgálati     mérések     elvégésére     zárt   
terekben,     például     fitotronokban.  

14./     Eljárás     környezetbarát     növénytermesztésre,     és     annak     optimumszabályozására.     METHOD     FOR   
THE     ENVIRONMENT-FRIENDLY     CULTIVATION     OF     PLANTS     AND     FOR     ITS     OPTIMUM-  
REGULATION.

APLA AUTOMATIKUS PSYCHO-LOGIKAI ANALÍZIS SOFTWARE 
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A Magyar Tudományos Akadémia Központi Kutatóintézete főigazgatója, Dr. Pál Lénárd 
akadémikus szakvéleménye a fenti találmányaimról:
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Néhány korábbi alapvetően fontos software-bázis- és létesítmény bázisterv tartalmú szabadalmi 
bejelentésem, melyeket az Országos Találmányi Hivatal jogutódjánál azóta „nem találnak”, amióta 
ezek feltalálójaként másokat, pl. Roska Tamást és a fiát, valamint Furka Árpádot szerepeltetnek, 
akiknek ilyen módon akadémiai stb. pozíciókat és díjakat adtak és pl. Nobel-díjra is ajánlottak!

Megjegyzés: Dr. Albert Béla kutatóintézeti vezetőnek, annak ellenében, hogy segítséget ígért a találmányaim 
gyakorlati megvalósításához és alkalmazásához, 10%-os ill. 15%-os feltalálói megnevezést biztosítottam, de 
valójában mind a három fenti találmány 100%-ban az én szellemi termékem, ahogy a tovább fejlesztéseik is! 

Budapest, 2017. 05. 16. Tejfalussy András 
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